Pražský šachový svaz, komise mládeže
pořádá

Přebor Prahy družstev I. stupně základních škol v šachu
turnaj čtyřčlenných šachových družstev – pro školní rok 2015-2016
termín

Pondělí 8.2.2016

místo

Nádražní 43/84, Praha 5, 150 00

spojení

Metro „B“ – stanice „ANDĚL – výstup Na Knížecí“.(VCHOD pivovar STAROPRAMEN )

právo účasti

Družstva základních škol sídlících na území Prahy v kategorii žáků 1.- 5. tříd základních škol

družstvo

Družstvo tvoří 4 hráči z jedné školy (hostování není povoleno, zúčastnit se mohou nejvýše 2
náhradníci). Každé družstvo musí mít doprovod odpovědné osoby starší 18-ti let !!!

presence

8,30 – 9,15 hodin u vchodu do sálu v 1.patře (po tomto čase družstvo nemusí být přijato)

soupiska

Vedoucí družstva je povinen před zahájením soutěže odevzdat soupisku družstva, která musí
obsahovat : název družstva, seznam členů družstva u každého hráče je třeba uvést
výkonnostní třídu nebo ELO hodnocení v praktickém šachu, pokud je mají, datum narození,
jméno, a adresu vedoucího družstva, razítko a podpis odpovědného zástupce školy.
Připojte elektronickou adresu, nebo adresu, na kterou chcete zaslat výsledkovou listinu.
Pořadí hráčů na soupisce:
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší
než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 300 bodů
vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací
koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000).
Na soupisce mohou být uvedeni nejvýše 2 náhradníci.
Družstva nastupují k partii s pořadím hráčů uvedeným na odevzdané soupisce.
Družstvo nesplňující podmínku sestavy nebo startující bez řádně vyplněné soupisky nebude do
soutěže přijato.
UPOZORNĚNÍ: každý hráč může startovat pouze v jedné kategorii přeboru škol (např.
pokud bude hrát v kategorii Přeboru Prahy ZŠ za I. stupeň – nesmí již tento hráč hrát
v kategorii II. stupeň, nebo v kategorii gymnázií a středních škol)

systém

Švýcarský systém na 7 kol – 15 minut + 5 sekund na partii pro každého hráče. Partie se
nezapisují.
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit herní systém podle počtu přihlášených družstev.

časový plán
(orientační)

Začátek turnaje 10:00 hodin, předpokládané vyhlášení výsledků 15:00 hodin

hodnocení

O pořadí rozhoduje součet všech bodů členů družstva. Při stejném počtů bodů je druhým
kriteriem Bucholz, dále vzájemný zápas, dále lepší výsledek na 1.,2.,3.,4. šachovnici.
Výsledky budou zaslány na zápočet LOK ČR.

postupy

Dvě nejúspěšnější družstva postupují na Mistrovství republiky

startovné

200,- Kč za družstvo bude vybráno na místě při prezentaci.

ceny

Diplomy, poháry a medaile obdrží družstva umístěná na 1.- 3. místě

přihlášky

Poslat soupisku pořadateli soutěže nejpozději

hrací materiál

Každé družstvo přiveze s sebou dvě šachové soupravy soutěžní velikosti a dvoje jdoucí
šachové digitální hodiny (kdo nemá šachy či hodiny, pak prosím o informaci v přihlášce –
materiál poskytneme bezplatně na místě v dostatečném množství)

pořadatel

Josef Nový (pověřen KM PŠS) e-mail : josef.novy@seznam.cz , tel.: 777 888 678

do 2.2.2016 - josef.novy@seznam.cz

Vchod do hrací místností – po schodech do 1. patra

